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Anotace 

Diplomová práce se zabývá sanací a adaptací zámecké budovy č.p. 81 v obci 

Neplachovice.  Jedná se nemovitou kulturní památku evidovanou pod rej.č. 15298/8-1445. 

Budova z 1. poloviny 19. století sloužila rodině  Elgerů jako sídlo, na počátku 20. století 

připadla rodině Pillersdorfům. Po roce 1945 se do zámku nastěhovala měšťanská škola a 

archív, což zapříčinilo adaptaci budovy a nežádoucí zásahy do konstrukcí v průběhu 2. 

poloviny 20. století. V rámci navrhované změny užívání jsem se snažil využit původní 

prostory v max. měřítku pro nové účely tak, aby byla zachována historická hodnota dispozice.  

K budově zámku také neodmyslitelně patří její historický krov, který se snažím 

v technologické části zachránit pomoci horkovzdušné sanace dřeva a výměny degradovaných 

prvků. K této variantě jsem vytvořil rovněž časový harmonogram. V případě nezvratitelné 

degradace krovu se nabízí nahrazení replikou původního krovu za původní.   

 

 

 

Annotation 

This thesis deals with the rehabilitation and adaptation of castle building No. 81 in the 

village Neplachovice. It is a cultural monument registered under rej.č. 15298 / 8-1445. The 

building of the first half of the 19th century it served as the seat of the family Elger, in the 

early 20th century was Pillersdorfům family. After 1945 he moved into the castle town school 

and archive, which resulted in the adaptation of buildings and structures unwanted 

interventions during the second half of the 20th century. Under the proposed change of use I 

tried to use the original premises at max. scale for new purposes to preserve the historic value 

of disposition. 

The castle building is inherently a historic truss, which I try to save technology of 

thermal remediation of wood and exchange of degraded elements. This variant, I also created 

a timetable. In the case of irreversible degradation of the truss there is a replica of the original 

truss replacement for the original. 
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A. Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby  

Zámek Neplachovice č.p. 81, evidován v Ústředním seznamu nemovitých 

kulturních památek ČR pod rej.č. 15298/8-1445  

 

b) Místo stavby  

Adresa:   Zámecká 81, Neplachovice, 74 774 

Katastrální území: Neplachovice (okres Opava) 

Dotčené parcely č: 583/1, 584, 582, 580, 579, 578, 577  

  

c) Předmět dokumentace 

Společná projektová dokumentace pro vydání společného rozhodnutí a stavebního 

povolení, která poslouží k sanaci zámecké budovy. 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 OÚ Neplachovice 

 Na Návsi 16, Neplachovice, 74 774 

 IČ: 00561193     

 Tel: +420 553 661 221 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

 Bc. Jiří Francek 

K Lesíku 200, Neplachovice, 74 774  

Student VŠB-TUO, Fakulty stavební 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 Požadavky stavebníka 

 Požadavky Národního památkového úřadu 
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 Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisu 

Částečná výkresová dokumentace z OÚ Neplachovice 

Stavebně historický průzkum, Národní památkový úřad, 2010 

Stavebně technický průzkum, firma Benpro s.r.o., 2010 

 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Řešené území se nachází v zastavěné oblasti na severozápadním okraji obce 

Neplachovice. 

 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území  

Dotčené parcely nyní slouží jako zámecký park pro veřejnost, park je z části 

oplocen původním plotem, který je tvořen zděnými sloupky a pletivem. Dále se 

v areálu nachází zámecká budova a v západní části garáž.    

 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních  

Dotčené parcely jsou evidovány v Ústředním seznamu nemovitých kulturních 

památek ČR pod rej.č. 15298/8-1445. 

 

d) Údaje o odtokových poměrech 

Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. 

 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování  

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací obce. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 

Sb. ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  
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Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky 

všech dotčených orgánů a správců sítí. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení  

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky a 

úlevová opatření na řešenou stavbu. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic  

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné. 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby  

Pozemky, stavby  dotčené stavbou: p.č. 607/1, výměra 10303 m
2
  

Vlastník: Josef Baran, Hlavní 45, 

Neplachovice 

 

p.č. 574/1, výměra 7305 m
2
 

Vlastník: OÚ Neplachovice, Na Návsi 16, 

Neplachovice 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Projektová dokumentace řeší sanaci a adaptaci zámecké budovy č.p 81, která bude 

sloužit k potřebám obce.   

 

b)  Účel užívání stavby 

V navrženém stavu bude v 1. NP obecní úřad, kulturní sál se sociálním zázemím a 

zázemí pro pracovníky obce. V 2. NP pak byt správce zámecké budovy, expoziční sály 

a prostory k pronajmutí.   

 

c)  Trvalá nebo dočasná stavba 

Projektová dokumentace řeší stavbu jako trvalou 

 

d)  Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 



VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA 

4 

 

Projektová dokumentace je řešena v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní 

památkové péči ve znění pozdějších předpisů a také vyhláškou č. 420/2008 Sb. o 

náležitostech a obsahu plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

e)  Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 

Sb. ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 č. Sb. o technických 

požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s příslušnými 

ČSN, které se týkají navrhované stavby. 1. NP objektu je bezbariérově přístupné. 

 

 

f)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky 

všech dotčených orgánů a správců sítí. Stavba nepodléhá požadavkům vyplývajících 

z jiných právních předpisů. 

 

g)  Seznam výjimek a úlevových řešení 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky a 

úlevová řešení. 

 

h)  Navrhované kapacity stavby  

Užitná plocha nových prostor: 1.PP 39,6  m
2 

1.NP 473,0  m
2
 

2.NP 530,5  m
2
 

 Obestavěný prostor:    9578 m
3 

 Počet bytových jednotek:   1 

 Počet obyvatel:    3 

 Počet trvalých zaměstnanců:   7  

 

i)  Základní bilance stavby  

 Odhadovaná spotřeba vody: 
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 Vychází z vyhlášky č. 120/2011 Sb.  

Byt správce:  3 x 35   105 m
3
/rok 

Obecní úřad  7 x 14   98 m
3
/rok (při průměru 250 pracovních 

dnů/rok) 

 Kulturní sál  200 x 2  400 m
3
/rok 

  

 Dešťová voda:  

 Dešťová kanalizace bude napojena na vsakovací zařízení. 

 

 Třída energetické náročnosti budovy: 

 Neznámá. 

 

j)  Základní předpoklady výstavby  

Lhůty výstavby a dílčí termíny nejsou stanoveny. Při stavebních úpravách - sanaci 

objektu je důležité dodržet návaznost jednotlivých sanačních kroků a tím i postup 

řemesel na stavbě tak, aby na sebe plynule navazovala. 

Práce budou prováděny v tomto postupu:  

- Zhotovení zařízení staveniště 

- Sanace krovu 

- Bourací práce 

- Odstranění podlahy v 1.NP 

- Zhotoveni nového TZB 

- Sanace vlhkého zdiva  

- Zhotovení nové podlahy v 1.NP 

- Zhotovení nových svislých konstrukcí 

- Výměna, sanace okenních a dveřních otvorů 

- Provedení nových omítek a nátěrů 

- Dokončovací práce na fasádě 

- Odstranění lešení 

 

Orientační doba stavby: 04/2015 – 10/2016 

 

k)  Orientační náklady stavby 

Byla stanoveny hrubým odhadem na  60 000 000,- Kč   
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Objekt není členěn na objekty a technická a technologická zařízení. 

 

B. Souhrnná technická zpráva 

 

B.1  Popis území stavby   

 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 Zámek č.p. 81 s jeho částmi a pozemky je historická památkově chráněná 

budova z 1. pol. 19. století, evidována v Ústředním seznamu nemovitých kulturních 

památek ČR pod rej.č. 15298/8-1445. Zámecká budova je situován na severozápadním 

okraji obce Neplachovice. Nachází se téměř uprostřed zámeckého anglického parku, 

který zámecká budova rozděluje na část jižní a severní.  Areál zámku je částečně 

obehnán původním oplocením.  

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.). 

Na zámecký areál v Neplachovicích byl v roce 2010 vypracován Stavebně 

historický průzkum. Průzkum vytvořil územní odborné pracoviště v Ostravě 

Národního památkového úřadu. Na základě průzkumu byl areál zhodnocen jako 

regionálně významným památkovým objektem s výraznou neogotickou úpravou 

kaple. Pro uspokojivý výsledek rekonstrukce je nutné počítat se spoluprací odborníků 

na restaurování a projektanta se zkušenostmi s obnovou kulturních památek. Z 

hlediska památkové péče je nutné zachovat všechny prostory, prvky a detaily 

utvářející památkovou podstatu areálu a dokládající významné fáze jeho stavebního 

vývoje. 

V listopadu 2010 byl zhotoven Stavebně technických průzkum hlavních 

nosných konstrukcí firmou Benpro s.r.o. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma. 

Rekonstrukce neovlivňují způsob neškodného odvádění povrchových vod ani  



VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA 

7 

 

stávající napojení na sítě technického vybavení území. Rekonstrukce nemá vliv na 

žádná stávající dotčená ochranná pásma /území, na ochranu staveb před škodlivými 

vlivy a účinky geologických a hydrogeologických poměrů v území. 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek stavby neleží v záplavovém území povodí Odry. 

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území. 

Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí. Stavbou 

nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin. 

Z hlediska památkové péče je nutné zachovat všechny prostory, prvky a detaily 

utvářející památkovou podstatu areálu a dokládající významné fáze jeho stavebního 

vývoje. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé). 

Zábory půdy nejsou předmětem dokumentace. 

 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu). 

Dopravní napojení zůstane beze změn. 

Technická infrastruktura je zajištěna těmito inženýrskými sítěmi: elektro  vedení NN 

 (ČEZ Distribuce, a.s.), telekomunikační sítě (Telefónica Czech  Republic, a.s.), STL 

 plynovod (RWE Distribuční služby, s.r.o.), kanalizace a  vodovod (ŠMVaK Ostrava, 

 a.s.) 

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.  

V době zpracování projektové dokumentace nejsou vyvolané žádné investice. 
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B.2  Celkový popis stavby  

 

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

Zámek je dvoupatrová částečně podsklepená budova na půdorysu protáhlého 

obdélníku s valbovou, plechovou krytinou. V ose budovy předstupují v obou frontách 

tříosé rizality s nízkým trojúhelným štítem. Budova zámku bude po rekonstrukci 

sloužit jako administrativní a kulturní středisko v obci. V 1. NP se bude nacházet 

Obecní úřad s kulturním sálem a sociálním zázemím. V 2. NP budou volné prostory 

k pronájmu, výstavní expozice a byt správce areálu zámku.       

 Užitná plocha nových prostor: 1.PP 39,6  m
2 

1.NP 473,0  m
2
 

2.NP 530,5  m
2 

 

 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení. 

Zámek je situován na severozápadním okraji obce. Nachází se téměř uprostřed 

zámeckého anglického parku, který zámecká budova rozděluje na část jižní a severní. 

Areál zámku je částečně obehnán původním oplocením. Jedná se o jednokřídlý zámek 

situovaný zahradním průčelím k jihu. Jeho průčelí jsou přibližně obrácená ke 

světovým stranám. Má dvě nadzemní podlaží a částečně je podsklepen. Severní i jižní 

fasáda je hloubkově pročleněna mírně vystupujícím rizalitem. [1] 

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení.  

Zámek je jednopatrová budova na půdorysu protáhlého obdélníku s valbovou, 

falcovaným plechem krytou střechou. V ose budovy předstupují v obou frontách tříosé 

rizality s nízkým trojúhelným štítem. Rizalitu před zadní frontou je představena terasa 

s dvouramenným schodištěm, před rizalitem v průčelí do parku je vstup, jehož čtyři 

toskánské sloupy nesou balkón s litinovým zábradlím. Okna v patře rizalitu, vedoucí 

na zadní frontě do trojramenného schodiště, mají půlkruhové záklenky. Půlkruhem 

jsou zaklenuty rovněž čtveřice oken v patře i v přízemí na obou koncích parkového 

průčelí ve formě arkád. Ostatní okna jsou orámována jednoduchými šambránami, 
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v patře nad okny půlkruhové štukové ornamentální výplně. Fasáda parteru, oddělena 

od přízemí kordonovou římsou (nad níž obíhá podokenní římsa), je členěna pásovou 

rustikou. [1] 

 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby.  

Hlavní vjezd do objektu je z východní strany z ulice Zámecká. Vstupní branky 

do anglického parku se nacházejí na opačných koncích parku ze severní a jižní strany. 

Hlavní vstup do budovy zámku je v severním průčelí budovy, vedlejší vstup do 

přízemí se nachází v jižním průčelí.  

 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby.  

 Využití zámku je určeno pro osoby se sníženou pohyblivostí a orientací. Z toho 

důvodu je celé 1.NP řešeno jako bezbariérové, včetně hygienického zařízení, 

komunikací v budově i mimo ni. Hlavní komunikace jsou přizpůsobeny pro pohyb 

osob se zrakovým postižením.  

  

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby.  

Návrh využití zámku v Neplachovicích respektuje veškeré související směrnice 

zajišťující bezpečnost provozu v daném typologickém druhu stavby.  

 

B.2.6  Základní charakteristika objektů.  

a) Stavební řešení. 

 Jedná se o adaptaci zámecké budovy. Vnitřní provozní uspořádání jednotlivých 

provozu je uspořádáno, tak aby se co nejméně zasahovalo do původních konstrukcí. 

Ve většině případů se stavebně jedná u svislých nosných zdí o nové propojení 

místností dveřními otvory. S důrazem na památkovou ochranu budou bourací práce 

omezeny na minimum, snaha celé této adaptace bude přiblížit se co nejvíce 

původnímu vzhledu a uspořádaní vnitřních prostor. Tímto se částečně eliminují 

nežádoucí zásahy do konstrukcí z historie.  

 Hlavní vstup do budovy je zachován v ose severní fasády pod balkonem 

neseným čtyřmi kamennými sloupy. Vstupní prostor bude uvolněn vybouráním 

dodatečně vestavěné dělící příčky. Na vstupní halu navazuje reprezentační schodiště 

do 2.NP. Na schodišťové mezipodestě je zachován zadní vstup přes venkovní 
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schodiště z terasy v ose fasády východní. Ze vstupní haly bude po levé straně přímý 

vstup do společenského sálu, který má, spolu s přilehlým prostorem výčepu, kapacitu 

187,7 m
2
. Vytvoření společenského sálu si vyžádá větší stavební zásah. Ve středních 

nosných stěnách budou vybourány širší otvory na celou výšku místnosti, stávající 

střední stěny budou k vytvoření volného prostoru nahrazeny sloupy a průvlaky k 

vynesení stropů a stěn 2.np. Společenský sál je určen k občasnému využití pro 

společenské akce v obci. Pro využití přízemních prostor pro větší společenské akce je 

navrženo i zázemí určené pro občasný catering s přípravnou občerstvení, případně 

jídel. Je řešeno se samostatným vstupem, vybaveno sociálním zařízením pro obsluhu, 

příručním skladem a místností pro přípravny jídel. V prostoru dnešní kotelny na tuhá 

paliva se uvažuje se srovnání úrovně podlah a umístění sociálního zařízení. Sociální 

zařízení bude sloužit návštěvníkům společenských akcí, provozu obecního úřadu, je 

navrženo i sociální zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Vedení instalací bude v předstěnách, svislé potrubí bude vedeno v drážkách 

v původním zdivu, prostupy přes stropní konstrukci budou vedeny mezi nosnými 

trámy. Z chodby a vstupního sálu jsou přístupné volné, uzavřený, prostory, které 

budou využity jako sklady. Chodba bude sloužit i pro zázemí obecního úřadu, který se 

bude nacházet ve východním křídle budovy, kde dojde pro uvolnění prostoru k 

vybouráním několika příček, sociálního zařízení. Bude se zde nacházet kancelář 

starosty, sekretariát a zasedací místnost. Jako opatření proti pronikání zemní vlhkosti 

do zdiva byla navržena kombinace několika technologií, tlakové injektáže, sanačních 

omítek, drenáže kolem objektu a provětrávané podlahy. Veškeré podlahy v 1. NP 

budou vybourány a provedena nova provětrávané podlaha s novým souvrstvím, celé 

patro bude řešeno bezbariérově. V místnosti 1.12, 1.13 a přilehlých místnostech pod 

vnitřním schodištěm a předloženou terasou nebude zřízena provětrávaná podlaha, 

výměna není potřebná, nedochází zde ke vzlínání zemní vlhkosti. Pokud by tento 

problém nastal v budoucnu, řešilo by se to větráním, z vybudovaných průduchu skrz 

stěny a tlakovou injektáží.   

 Samostatným vstupem ze severu bude přístupné zázemí pro terénní pracovníky 

v přízemí budovy. Šatna, WC s umývárnou a sklad jsou propojeny přes vnitřní chodbu 

s úklidovou komorou. Sklady nářadí a techniky pro venkovní práce jsou umístěny pod 

terasou východní fasády. 

 Ve druhém podlaží bude zachován konstrukční trojtrakt s vnitřní chodbou, do 

jejíhož středu ústí schodiště z 1. NP. Z vnitřní chodby jsou přístupny oboustranně 
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řazené místnosti. Ve východní část 2. NP budou prostory bytu správce objektu.  Proti 

schodišti je navržen slavnostní sál. Na slavnostní sál navazuje z jedné strany 

společenský sál, z druhé strany tři na sebe navazující místnosti uvažované výstavních 

prostor. Vzájemné propojení všech místností od společenského sálu přes slavnostní sál 

a výstavní místnosti původními středovými dveřmi (původní amfiláda). Tento prostor 

bude tvořit se zbývajícími místnostmi na severní straně budovy včetně stávající 

vestavěné kaple prohlídkovou trasu po zámku. Dále se zde bude nacházet jedna 

místnost pro komerční využití.  

 V rámci rekonstrukce objektu zámku bude nutné provést i náročnou 

rekonstrukci střechy, krovu a podkroví. Přístup do podkroví je po historickém 

stávajícím strmém schodišti. V podkroví jsou nově umístěny plynové kotle pro 

vytápění celého objektu. [1, 2]  

  

b) Konstrukční a materiálové řešení. 

 Základové konstrukce 

 Stávající základové konstrukce jsou podle průzkumu vyzděny z lomového 

kamene na vápennou maltu pevnosti 10 MPa. V místě budoucích železobetonových 

sloupů bude základová konstrukce zpevněna  mikropilotami. Viz. část statika.  

 Svislé konstrukce  

 Stávající svislé konstrukce jsou vyzděny plných pálených cihel 290/140/65 

mm, pevnosti 20 MPa na vápennou maltu pevnosti 10 MPa. 

 Nové svislé konstrukce budou vyzděny z pórobetonových příčkovek Ytong P2-

500 na tenkovrstvou zdící maltu pevnosti 10 Mpa. Tloušťka se liší dle použití viz. 

výkresová dokumentace. K vytvoření dělících příček v sociálním zázemí budou 

využity lehké sádrokartonové příčky, použit bude sortiment firmy Knauf, 

sádrokartonové desky Knauf Green 12,5, izolace Knauf TP 115, ocelové Knauf profily 

CW 75, UW 75.  

 Nové železobetonové sloupy průřezu 700/1100, 500/1100 mm budou 

vybetonovány z betonu C30/37, jako výztuž bude použita B550A. Viz. část statika. 

 Vodorovné konstrukce     

Stávající stropní konstrukce nad 1.NP je tvořena dvěma povaly a 

dvojitým záklopem vysypaným sutí. Téměř všude je na podlaze linoleum, další vrstvy 
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jsou rozdílné, parketové dílce, desky, sololit. Podhled je vynášen samostatnými povály 

na kterých je podbití z prken a vápenná omítka na rákosu. V místnosti 1.09 se 

nacházejí valené klenby, které budou v rámci adaptace demontovány a nahrazeny 

rovným podhledem v souvrství původní skladby. Do nosných zdí budou zabudovány 

nosné trámy 140/170 mm na které bude vytvořeno plné bednění s rakosovou rohoží na 

kterou bude nanesena vápenná omítka stropu.   

  Stropní konstrukce nad 2.NP je tvořena dvojitým záklopem vysypaným sutí, 

 trámy vynášející podlahu půdy, trámy vynášející strop nad 2.NP a záklopem pod 

 těmito trámy.  

  Naddveřní a nadokenní překlady jsou tvořeny cihlovými valenými, přímými  

 klenbami.  

  Nově vytvořené otvory budou překlenuty ocelovými nosníky I, profily se liší 

 dle dimenze otvoru.  

  Schodiště   

  V budově se nachází několik schodišť, hlavní reprezentativní schodiště 

v hale  je trojramenné oboustranně podporovanými stupni, obloženo dubovým dřevem 

opatřeným hnědým nátěrem.  Z podesty je umožněný vstup na venkovní terasu, 

podesta je z litého červeného a černého terasa. Rameno z podesty do 2. NP je opatřeno 

zděnými pilíři zábradlí s dřevěným obložením a madlem a dekorativní kovanou 

výplní. Dále v 2. NP se nachází historické dřevěné pravotočivé schodiště se 

zakřivenými stupni do půdního prostoru. Toto schodiště bude nahrazeno replikou 

z důvodu vysoké degradace. Před terasou ze severní strany se nachází předložené 

mramorové schodiště s oboustranně podporovanými stupni.  

  Omítky   

  Stávající vnitřní i venkovní omítky budou odstraněny do úrovně +0,800 m nad 

viditelnou zónu zavlhčení. Zdivo bude povrchově neutralizováno od nahromaděných 

solí a síranů neutralizačním roztokem a mechanicky vyškrábány spáry do hl. 20 mm. 

Na takto ošetřenou konstrukci bude stojně nanesen sanační podhoz Cemix 044 WTA, 

stupeň pokrytí podkladu bude 50 – 75 %, 3 dny se nechá vytvrdnout. Na takto 

připravený podklad bude strojně aplikovaná sanační omítka Cemix 024 WTA v tl. 20 

mm, tl. jedné vrstvy max. 10 mm, 1 mm omítky musí zrát 1 den. Jako finální vrstvu se 

použije štuková omítka Cemix 034 WTA v tl. 2,5 mm, tato vrstva se nanáší až po 

dokonalém vytvrzení podkladní vrstvy. Povrchová úprava bude tvořená fasádní barvou 

s difuzním odporem Sd < 0,2m. Toto souvrství vykazuje vynikající paropropustnost a 
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akumulaci solí z podkladu. Původní omítky budou zbaveny nadměrných vrstev malby 

a nově vymalovány.  

 

 

 Podlahy   

       Původní podlahy v 1. NP budou kompletně odstraněny a nahrazeny 

provětrávanou podlahou s novým souvrstvím viz. výkres č. D.1.1.07, D.1.1.08. Jako 

nášlapná vrstva bude použita keramická dlažba, lité teraco, vlisy, parkety. Vzduchová 

dutina v podlaze bude vytvořena tvarovkami Iglú 27, dutina bude na exteriér napojena 

přes otvory s rozdílnou výškou. Tímto bude zaručena dostatečná ventilace a odvádění 

vlhkosti z podloží. skladba viz. výkres č. D.1.1.13. V 2. NP bude odstraněny souvrství 

znehodnocených podlah až na nosný záklop, který bude sloužit jako podklad pro nové 

suché plovoucí podlahy viz. výkres č. D.1.1.07, D.1.1.08. Jako nášlapná vrstva bude 

použita keramická dlažba, dubové vlisy, textilní podlahové krytiny a marmoleum. 

 Střecha    

 Objekt je zastřešen valbovou střechou, konstrukce krovu je navržena jako 

hambalková soustava podpírána stojatou stolicí. Při sanaci krovu bude použito 

výhradně hraněné smrkové řezivo I. jakosti, maximální vlhkosti 15%. Jako spojovací 

materiál budou použity dubové kolíky ø 20 mm do předvrtaných otvorů ø 19 mm, 

ocelové původní (repliky) tesařské skoby. Řezivo bude impregnováno postřikem 

prostředkem Bochemit QB Profi. Jako krytina bude zvolena původní přírodní 

břidlice, šablona čtverec 30/30, jednoduché krytí. Podkladem krytiny bude bednění ze 

smrkových prken a podstřešní kontaktní fólie Eurofol 135.    

 Komíny 

 Původní zděná komínová tělesa budou uzavřena a nebudou se nadále využívat. 

Pouze jeden komín bude vyvložkován nerezovými falcovanými vložkami. Sloužit 

bude pro nově navrhnuté plynové kotle umístěné na půdě. Část komínu vystupující 

nad střešní rovinu je z režného zdiva, na kterém je osazena betonová hlava.   

 Klempířské výrobky 

 Veškeré klempířské výrobky budou zhotoveny z mědi. Okap rozvinuté šířky 

330 mm, svod ø 100 mm, kotlík 33/100, lemování komínů se stojatou drážkou r.š. 

400 mm, závětrná lišta r.š. 330 mm, viz, výpis klempířských prvků.  

 Zámečnické výrobky 
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 Původní zámečnické prvky, jedná se o litinové zábradlí na balkóně a terase, 

interiérové zábradlí budou restaurovány, popřípadě budou zhotoveny repliky 

dobových prvků. Dobové kování u oken a dveří bude také restaurováno, popřípadě 

budou zhotoveny repliky dobových prvků. 

 

 Výplně otvorů 

  Okna  

 V objektu se nacházejí novodobá jednoduchá čtyřkřídlá okna bílé 

barvy. Jednotlivá okenní křídla jsou dělena na další segmenty, počty se liší dle 

oken. Okna jsou opatřeny hliníkovými, bakelitovými a původními mosaznými 

klikami a dřevěnými parapety. Okna v objektu budou restaurována, pokud to 

stav okenních výplní nedovolí, budou pořízené repliky původních výplní.  

   

  Dveře  

  V objektu se nacházejí novodobé i historické dveřní výplně. Z důvodu 

 několika přestaveb v průběhu let došlo k výměnám původních dřevěných 

 dveřních výplní za novodobé, tyto nešetrné zásahy do interiéru se odrazily na 

 nynějším stavu objektu. Zachovalé výplně budou restaurovány a novodobé 

 výplně budou nahrazeny replikami původních dřevěných výplní, aby 

 nenarušovaly historický ráz zámecké budovy.   

Zdroj bodu 2.6.: [1] 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita.  

 Při probourávání nových otvorů do svislých konstrukcí se musí postupovat 

podle technologického postupu, aby nedošlo k narušení statiky. Prostupy přes 

vodorovné nosné konstrukce nesmějí narušit nosné povály stropu, podhledu. Veškeré 

zásahy do nosných konstrukcí bude konzultován se statikem stavby. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

Přípojka elektro: 

Nová přípojka elektro bude začínat v připojovací skříni na veřejném sloupu a 

dále bude vedené podzemní vedení CYKY 4x16 mm
2
 které bude zakončeno v RE 

sloupku s elektroměrem. Venkovní vedení bude vedeno v chráničce PE DN 40. 
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Domovní elektroinstalace začíná v RE sloupku, který je umístěn v blízkosti budovy 

zámku a končí u jednotlivých zařízení a spotřebičů v objektu zámku. U hranice 

komunikace v objektu zámeckého praku bude osazen plastový pilíř ER212/PKP7P-C 

kde bude probíhat fakturační měření.  

Nové rozvody v budově budou provedeny v měděných vodičích. Vnitřní 

rozvody budou napojeny na domovní rozvaděč RH umístěný v místnosti 1.22.  

Vodovodní přípojka  

Nová přípojka vody se neřeší, bude využita stávající přípojka PE 100 PN10 

DN50 do objektu z veřejného vodovodního řádu.  

Dešťové vody  

Dešťové vody svedené ze střechy CU svodem ø 100 mm, zpevněných ploch 

PVC DN 100 a drenáže objektu PVC DN 100 budou vsakovány v navrženém 

vsakovacím zařízení dle ČSN 75 9010 do půdy.  

 

Splaškové vody 

Splaškové vody z objektu budou odváděny plastovým potrubím PVC KG DN 

250 se spádem min. 3% do veřejné splaškové kanalizace obce Neplachovice která je 

napojena na ČOV Holasovice. Tam budou vody přečištěny a odvedeny do přilehlého 

vodního toku.  Krytí kanalizační přípojky musí být min. 1 m od upraveného terénu, 

prostup skrz základy bude proveden pomoci ocelové chráničky.   

Plynová přípojka 

Nová plynovodní přípojka se do objektu neřeší, bude využita stávající přípojka 

z veřejného plynovodu. Jedná se o STL přípojku s HUP umístěném v nadzemní skříni 

na hranici pozemku zámeckého parku.   

 

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení  

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,  

Neřeší se. 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,  

Neřeší se. 
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c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,  

Neřeší se. 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,  

Neřeší se. 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,  

Neřeší se. 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,  

Neřeší se. 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty),  

Neřeší se. 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení),  

Neřeší se. 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,  

Neřeší se. 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.  

Neřeší se. 

 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi  

a) kritéria tepelně technického hodnocení,  

Neřeší se. 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií.  

Neřeší se. 

 

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).  
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Větrání v budově bude zajištěno okny, dveřmi popřípadě infiltrací přes otvory. 

Z důvodu že se jedná o památkově chráněnou budovu, nebyly navrženy žádné technické 

zařízení, které by rušili historický vzhled budovy.  

Vytápění budovy bude zajištěno plynovými kotly umístěnými v půdním prostoru 

budovy. Tyto kotle budou sloužit k ohřevu jak otopné, tak i užitkové vody. Vytápění prostor 

zámecké budovy bude řešeno podlahovým vytápěním, otopnými tělesy. 

 Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba důsledně 

postupovat podle nařízení vlády č. 88/2004, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o 

ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací, uveřejněné ve sbírce zákonů ČR č. 

88/2004 Sb. a zejména § 11 – Hluk v chráněném venkovním prostoru, v chráněných vnitřních 

prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech staveb a § 12 – Nejvyšší přípustné 

hodnoty hluku ve venkovním prostoru.  

Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud 

možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Vozidla pohybující se na 

staveništi, které by mohly znečistit přilehlé komunikace, budou očištěna poklepem popřípadě 

tlakovou vodou. V případě znečištění komunikace bude komunikace uvedena do původního 

stavu. 

 

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,  

 Z měření podloží stavebního pozemku dle zákona č. 18/1997 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 307/2002 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, je nízký. Objekt z toho důvodu nemusí být nijak speciálně chráněn, protože 

tuto funkci zajišťuje odvětraná podlaha v 1. NP.  

  

b) ochrana před bludnými proudy,  

 V blízkosti budovy se nenachází žádné zdroje bludných proudů, není třeba 

žádného opatření.  

 

c) ochrana před technickou seizmicitou,  

 V blízkosti budovy se nenachází žádné zdroje technické seizmicity, není třeba 

žádného opatření.  
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d) ochrana před hlukem,  

 Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba důsledně 

postupovat podle nařízení vlády č. 88/2004, kterým se mění nařízení vlády č. 

502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací, uveřejněné 

ve sbírce zákonů ČR č. 88/2004 Sb. a zejména § 11 – Hluk v chráněném venkovním 

prostoru, v chráněných vnitřních prostorech staveb a v chráněných venkovních 

prostorech staveb a § 12 – Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru. 

 

e) protipovodňová opatření,  

 Daná stavba se nenachází v záplavové oblasti povodí Odry. 

 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.).  

 Neřeší se. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) napojovací místa technické infrastruktury,  

- přípojka elektro 

- přípojka vody 

- likvidace dešťové vody 

- přípojka splaškové kanalizace 

- přípojka plynu STL 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.  

Přípojka elektro: 

Nová přípojka elektro bude začínat v připojovací skříni na veřejném sloupu a 

dále bude vedené podzemní vedení CYKY 4x16 mm
2
 které bude zakončeno v RE 

sloupku s elektroměrem. Venkovní vedení bude vedeno v chráničce PE DN 40. 

Domovní elektroinstalace začíná v RE sloupku, který je umístěn v blízkosti budovy 

zámku a končí u jednotlivých zařízení a spotřebičů v objektu zámku. U hranice 

komunikace v objektu zámeckého praku bude osazen plastový pilíř ER212/PKP7P-C 

kde bude probíhat fakturační měření.  
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Nové rozvody v budově budou provedeny v měděných vodičích. Vnitřní 

rozvody budou napojeny na domovní rozvaděč RH umístěný v místnosti 1.22. Délka 

přípojky 40 m. 

Vodovodní přípojka  

Nová přípojka vody se neřeší, bude využita stávající přípojka do objektu 

z veřejného vodovodního řádu.  

Dešťové vody  

Dešťové vody svedené ze střechy, zpevněných ploch a drenáže objektu budou 

vsakovány v navrženém vsakovacím zařízení dle ČSN 75 9010 do půdy.  

Splaškové vody 

Splaškové vody z objektu budou odváděny plastovým potrubím PVC KG DN 

250 se spádem min. 3% do veřejné splaškové kanalizace obce Neplachovice která je 

napojena na ČOV Holasovice. Tam budou vody přečištěny a odvedeny do přilehlého 

vodního toku.  Krytí kanalizační přípojky musí být min. 1 m od upraveného terénu, 

prostup skrz základy bude proveden pomoci ocelové chráničky. Délka přípojky 35 m.  

Plynová přípojka 

Nová plynovodní přípojka se do objektu neřeší, bude využita stávající přípojka 

z veřejného plynovodu. Jedná se o STL přípojku s HUP umístěném v nadzemní skříni 

na hranici pozemku zámeckého parku.   

 

 

B.4  Dopravní řešení  

a) popis dopravního řešení,  

 V navrhované rekonstrukci zámecké budovy se nezasahuje do pojížděných 

zpevněných ploch v objektu zámeckého parku. Jako kryt stávajících zpevněných ploch 

je použit asfaltový koberec. Celková plocha je 938 m
2
.  

 
   

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

 Vjezd do objektu je z východní strany z ulice Zámecká obce Neplachovice. 

 

c) doprava v klidu,  
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 Pro parkování vozidel bude využito parkoviště se šikmým stáním na ulici 

Zámecká. K dispozici je 14 stání pro osobní vozidla a 1 místo pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace.  

 

d) pěší a cyklistické stezky, 

 V areálu zámeckého parku se nachází pěší stezky, které tvoří vyhlídkový okruh 

v anglickém parku. Stezky jsou  napojeny na obecní komunikace a jsou přístupné 

veřejnosti jako celý zámecký areál. V roce 2012 byla v západní části parku 

vybudovaná nová stezka procházející borovicovým lesíkem navazující na původní 

stezky.   

 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

  Bude řešeno v samostatném projektu. 

 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

 Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. 

  

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,  

 Nebude se zasahovat do vegetace anglického parku, historické dřeviny které by mohly 

být při rekonstrukci ohroženy provozem budou chráněny dřevěným bedněním.  

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

 Stavba nemá vliv na chráněné území Natura 2000 

  

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

 Neřeší se. 

  

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů,   



VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA 

21 

 

 Neřeší se. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 Neřeší se. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejích zajištění, 

  Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody z vnitřních 

rozvodů stávajícího objektu. Na staveništi bude proveden hlavní staveništní rozvaděč 

typu ERS 53-4 s podružným měřením. Odběr elektrické energie bude měřen a 

fakturován. Napojení na vodovod dočasných objektů zařízení staveniště je navrženo 

napojením na stávající přívod v budově. Odběr vody bude měřen a fakturován. 

Zhotovitel stavby v rámci nabídky a dodávky stavby navrhne a zajistí skládku 

vytěžené, k dalšímu použití na stavbě nevhodné nebo přebytečné zeminy, vybourané 

suti nevhodné k druhotnému využití. Zhotovitel stavby rovněž zajistí odvoz materiálů 

vhodných k recyklaci vč. odběru těchto materiálů v recyklačním středisku. Odpadový 

materiál ze stavební činnosti bude odvážen na vhodnou skládku, kterou zajistí 

zhotovitel v rámci své dodávky stavby.  

 

b) odvodnění staveniště, 

Nezávadné odpadní, dešťové vody budou zasakovány. Zbylé závadné odpadní 

vody budou jímány a likvidovány dle příslušných předpisů a nařízení.  

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Dopravní napojení staveniště bude na stávající areálové komunikace Zámecké 

budovy v Neplachovicích z ulice Zámecká. Průjezd pro vozidla vyšších váhových tříd 

musí být podrobněji projednán s investorem, aby nedošlo k porušení inženýrských sítí 

či vlastní vozovky. Šířka vjezdové brány do samotného oploceného prostoru staveniště 

z ulice Zámecká je 8,0 m. Vstup pracovníků stavby na staveniště bude brankou 

umístěnou u vjezdové brány. Použití areálového vjezdů, výjezdů a případný způsob 

jejich uzavírání si dohodne vybraný dodavatel s investorem. Stávající příjezdové 

komunikace budou pravidelně čištěny případně chráněny proti poškození těžkými 

mechanismy. Po skončení prací bude dotčené území uvedeno do původního stavu  
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(vyspravení zpevněných ploch a vyčištění včetně zatravnění nezpevněných ploch 

porušených stavbou). Vše bude podrobně řešeno vybranou stavební firmou v 

součinnosti s investorem. 

 

d) vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky,  

Jedná se o realizaci stavebních úprav ve stávajícím objektu Zámecké budovy 

v Neplachovicích. Vzhledem k situování stavby uvnitř areálu, budou negativní vlivy 

výstavby omezeny na přijatelné minimum. Během realizace stavby dojde částečně ke 

zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby a hlavně s ohledem na 

zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby. Negativní vlivy stavby budou eliminovány  

použitím mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při 

bouracích pracích apod. Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem, 

uživatelem a případně hygienikem odsouhlasí uvažovaný způsob výstavby tak, aby 

byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. Staveniště bude oploceno a 

zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v blízkosti staveniště bude 

chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby 

negativní dopad na okolí byl maximálně omezen. Komunikace budou průběžně 

čištěny a udržovány.  

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin, 

Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno v 

zastavěném  

území obce souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna  

ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Pro ochranu okolí  

stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba důsledně postupovat podle nařízení  

vlády č. 88/2004, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně  

zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, 

uveřejněné ve sbírce zákonů ČR č. 88/2004 Sb. a zejména § 11 – Hluk v chráněném 

venkovním prostoru, v chráněných vnitřních prostorech staveb a v chráněných 

venkovních prostorech staveb a § 12 – Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve 

venkovním prostoru. Vzhledem k tomu, že se jedná o realizaci jednoduché stavby a při 

stavbě budou použity běžné drobné stavební elektrické stroje a ruční nářadí, které 

splňují výše uvedené akustické požadavky (např. elektrické pily, vrtačka, hoblík na 



VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA 

23 

 

dřevo, bruska na dřevo) a pracovní doba, při provádění stavby, bude v časovém 

rozmezí dle výše uvedeného předpisu, budou požadavky na nejvyšší přípustnou 

ekvivalentní hladinu akustického tlaku dle příslušného předpisu splněny. Skladovaný 

prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn 

vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti.  

Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem  

č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcími předpisy a 

předpisy s ním souvisejícími (vyhláška MŽP č. 381/2001, 383/2001). Při veškerých 

pracích je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb. 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro 

dopravu materiálu podle výkresu „Zařízení staveniště“ č. D.1.1.15  

 

f)  maximální zábory pro staveniště, 

Staveniště bude pouze na vlastním pozemku investora a nevyžaduje žádné 

zábory.  

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejích 

likvidace, 

Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č.154/2010 

Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány 

na stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou. 

Zatřízení odpadů dle vyhl. č. 381/2001: 

Kód   Název      Kat. odpadu 

17 01 01  Beton      O   

17 01 02  Cihla      O 

17 02 01  Dřevo      O 

17 02 02   Sklo      O 

17 04 05  Železo      O 

17 09 04  Směsný stavební a demoliční odpad  O 

   

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Vzhledem k rozsahu řešení prací v této PD je tento oddíl bezpředmětný.  

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
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V oblasti ochrany životního prostředí bude při realizaci všech činností na 

staveništi postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodrženy 

příslušné zákonné předpisy:  

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zejména z 

hlediska § 31 Označování obalů a výrobků s regulovanými látkami a další povinnosti  

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

zejména § 7 a § 8 o ochraně a kácení dřevin  

- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z 

hlediska emise hluku, (např. u stavebních strojů)  

Je třeba provést opatření, kterými se minimalizují dopady vyplývající z provádění 

prací na staveništi z hlediska hluku, vibrací, prašnosti (prachotěsné přepážky atd.)  

Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a bude vedena evidence o nakládání s odpady 

podle § 39, tato evidence bude součástí dokumentace předkládané ke kolaudačnímu 

řízení. Speciální pozornost bude věnována vzniku nebezpečného odpadu (všechny 

materiály, které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona) a dalším jmenovitým 

typům odpadů jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest apod. V průběhu realizace 

stavby vzniknou odpady kategorie "O" - ostatní odpad. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů, 

Staveniště bude oploceno, u vjezdu na staveniště bude umístěna informační 

tabule se základními údaji stavby a s uvedením zodpovědných pracovníků investora a 

zhotovitele včetně kontaktů. Na viditelném místě u vstupu na staveniště musí být 

vyvěšeno oznámení o zahájení prací, toto musí být vyvěšeno po celou dobu provádění 

stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Způsob označení 

a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na staveniště bude stanoven ve  

smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozději při předání staveniště.  

Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, 

první pomoci a policie.  
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Přípravné práce - zabezpečit provozní schopnost částí, které nebudou upravovány, 

oddělit je od stávající části (zajistit instalace, uvolnit stávající části objektů) a zajistit 

bourání a odvozy stavební suti.  

Při provádění bouracích prací je třeba postupovat s ohledem na stav nosných 

konstrukcí a nosné konstrukce před bouráním provizorně podchytit. Dodavatel bude v 

co největší míře dbát na snižování hlučnosti a zejména prašnosti při stavebních pracích 

(především při demolicích).  

Souběh více dodavatelů na stavbě bude koordinovat generální dodavatel stavby.  

Likvidace zařízení staveniště - po dokončení a předání stavby budou všechny 

pozemky, které byly využívány pro staveniště uvedeny do původního stavu, nebo po 

dohodě s vlastníkem jinak vhodně upraveny. Před uvedením do provozu bude mezi 

dodavatelem stavby a uživatelem uzavřena dohoda, kde bude stanoven postup a 

předávání dokladů jednotlivých dodávek, zvláště dodávek se záruční lhůtou  

(předávání dokladů o zárukách).   

Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné  

bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, 

zejména základní vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další platné normy pro 

provádění staveb. Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, 

investora a další osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě. Dále musí být dodrženy 

obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních materiálů a provádění 

stavebních prací a další případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce 

stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení práv a majetku a práce byly  

prováděny účelně a hospodárně. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu §15 zákona č. 

309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Plán BOZP) bude zpracován v 

součinnosti s vybraným dodavatelem stavby. Zásadním účelem Plánu BOZP je 

potřeba zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi, a to z hlediska 

koordinace v časové potřebě i způsobech provedení. Plán BOZP je dokumentem 

zpracovávaným diferencovaně podle druhu a velikosti stavby a musí být přizpůsoben 

skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby. Nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. v §7 písm. c) stanovuje, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi (dále jen koordinátor) během přípravy stavby zabezpečuje, aby Plán 

BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním 
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podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech 

nezbytných pro zajištění bezpečné práce a aby byl odsouhlasen všemi zhotoviteli, 

pokud jsou v době zpracování Plánu BOZP známi.  

 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,  

Na stavbě se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu 

a orientace, z tohoto důvodu nebudou prováděny žádné speciální úpravy 

vnitrostaveništních komunikací a dočasných objektů zařízení staveniště.  

 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Stavba nevyžaduje zvláštní dopravní inženýrské opatření. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby,  

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby.  

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, 

Zahájení etapy   04/2016 

Dokončení etapy  10/2017 

Předpokládaná lhůta prací  18 mesíců 

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven harmonogram prací, podle kterého 

bude určen průběh jednotlivých prací.      

 

C. SITUACE STAVBY 

 Viz výkresy č. C.1, C.2 

 

D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 Neřeší se. 

 

E.  DOKLADOVÁ ČÁST 

 Neřeší se. 
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2. Technologický postup sanace historického krovu   

 

1. Obecné informace 

 Technologický postup popisuje provádění sanace historického krovu památkově 

chráněné zámecké budovy v Neplachovicích.  

 Jedná se o dvoupodlažní, částečně podsklepenou zámeckou budovu z 1. poloviny 19. 

století, která prošla v průběhu let mnohými rekonstrukcemi a adaptacemi. Budova je 

řešena jako trojtraktová, základové konstrukce jsou kamenné, svislé nosné konstrukce 

jsou vyzděny z plných cihel na vápennou maltu. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny 

dřevěnými polospalnými trámovými stropy a cihelnými klenbami. Výška hřebene 

valbové střechy je 14,00 m. 

 Použita bude technologie horkovzdušné sanace – termosanace. Jedná se o 

nedestruktivní ekologickou metodu hubení biologických škůdců napadajících dřevo 

známá především v středních částech Evropy. Termosanace je založena na principu ohřátí 

dřevěného prvku v celém jeho průřezu na min. teplotu 55 °C po dobu min. 60 min. Při 

které dochází ke koagulaci (srážení) bílkovin, ze kterých je tvořen organizmus 

dřevokazného hmyzu, a ten následně hyne. V případě našeho historického památkově 

významného krovu se tedy jedná o nejvhodnější metodu. Termosanece však není 

preventivní ochranou, zaručí pouze 100% úhyn hmyzu v daný moment, a proto musí být 

konstrukce následně ošetřena insekticidním prostředkem proti opětovnému napadení 

dřeva dřevokazným hmyzem.  

  

Obr. č. 1 Tesaříkovití [6 ]     Obr. č. 2 Napadení [ 6] 

 

 Ze stavebně-technického průzkumu bylo zjištěno aktivní i neaktivní napadení 

konstrukce dřevokazným hmyzem čeledi tesaříkovití (Cerambycidae) a to převážně ve 
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spodní části konstrukci krovu. V místech zatékání přes střešní plášť se rozvinula 

dřevokazná houby hnědého tlení. Jelikož se stáří a rozsáhlé napadení určitých 

konstrukčních prvků odrazilo na současném stavu krovu, neobejde se sanace bez 

destruktivního zásahu do původní konstrukce. Dojde k výměně degradovaných prvků za 

nové repliky pomoci tesařských vazeb. Vyměněno bude také kompletní bednění krovu a 

nahrazena nynější nevhodně zvolená plechová krytina za dobovou z přírodní břidlice 

včetně nových měděných klempířských prvků.  

 

 Zjednodušený postup: 

a) Předání staveniště 

b) Příprava termosanace 

c) Termosanace 

d) Demontáž krytiny, oplechování, bednění 

e) Výměna degradovaných prvku  

f) Nové bednění  

g) Ošetření insekticidním prostředkem  

h) Převzetí staveniště 

 

2. Materiál 

2.1. Použitý materiál 

 

Bude použito výhradně hraněné smrkové řezivo I. jakosti, maximální vlhkosti 15%. 

Ostré hrany budou u nového řeziva sraženy tesařskými sekyrami, aby napodobily 

původní prvky. Jako spojovací materiál, budou použity dubové kolíky ø 20 mm do 

předvrtaných otvorů ø 19 mm, ocelové původní (repliky) tesařské skoby. Řezivo bude 

impregnováno 1x nátěrem prostředkem Bochemit QB Profi.  

 

Bochemit QB Profi 

Typové označení dle ČSN 49 0600 – 1: FB, P, IP, 1, 2, 3, D, SP 

Vzhled:     čirý 

Ředění:     1:6 – 1:9 

Min. příjem koncentrátu:   20 g/m
2 

                           
 

Zdroj: [8] 
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2.2. Převzetí materiálu 

Za převzetí materiálu na staveništi vždy zodpovídá stavbyvedoucí stavby, pokud není 

na stavbě přítomný, zodpovědnost padá na nejbližšího podřízeného což je mistr 

pracovní čety. Příjemce vždy před vyložením zkontroluje jakost, rozměry, a stav 

prvků jestli nedošlo při dopravě k poškození. Příjemce pak podpisem potvrdí na 

dodacím listu převzetí zásilky a provede zápis do stavebního deníku. 

 

2.3. Doprava 

 Prvky krovů budou na stavbu dopravovány vždy 2 dny po objednávce 

stavbyvedoucího, aby nedocházelo k zastavení prací z důvodu nedostatků materiálů a 

také zahlcení staveniště materiálem. Za dopravu odpovídá výrobce prvků. Staveniště 

bude dostatečně prostorné a vybaveno obratištěm pro nákladní vozidla.  

 

2.4. Manipulace 

 Pro manipulaci po staveništi a vykládku materiálu je doporučeno používat 

následující mechanizaci: Jeřáb Liebherr LTM 1040-2.1, hydraulická ramena na 

nákladních autech se závěsem pro manipulaci. Uchycení prvků bude provedeno 

pomocí vazačských lan a háků co nejblíže k okrajům prvků.  

S malými kusovými materiály bude manipulováno za pomoci lidské síly, po lešení 

elektrickým vrátkem. [5]    

 

2.5. Skladování 

 Dřevěné prvky budou skladovány na skládkách na staveništi. Prvky budou 

roztříděny a uloženy do hraní vysokých max. 2000 mm podle druhů, rozměrů. Hraně 

budou uloženy na podkladních hranolech 150/300 mm po 750 mm z důvodu izolace 

dřevěných prvků od zemní vlhkosti a odstřikující vody. Prvky krovu musejí být 

chráněny po dobu uloženi na staveništi proti povětrnostním podmínkám, a proto 

budou hraně uschovány pod nepromokavými plachtami z PE. Průchozí prostor mezi 

jednotlivými hraněmi musí být min. 750 mm. Aby bylo zajištěno dostatečné větrání 

uložených prvků, musejí být jednotlivé vrstvy prvků prokládány dřevěnými hranoly 

50/50 mm po 750 mm. Jako podkladní hranoly nesmějí být použity prvky krovu. 
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 Ocelové prvky krovu a pomocný materiál se budou skladovat 

v uzamykatelných stavebních buňkách, aby byly chráněny proti vlhkosti a následné 

korozi.  

 

3. Pracovní podmínky 

3.1. Obecné pracovní podmínky 

 Práce na konstrukci krovu musejí být zastaveny, pokud klesne teplota vzduchu 

na – 10 °C, hodnota rychlosti větru bude větší než 10,7 m/s nebo deště, sněžení, mlhy 

a viditelnosti menší než 30 m. Každý pracovník musí být proškolen o jednotlivých 

pracovních krocích a BOZP.  Je požadované nosit pracovní a ochranné pomůcky a 

mít potvrzení na práci ve výškách.  

 

3.2. Připravenost staveniště 

 Před započetím prací na sanaci krovu musí být staveniště oploceno, aby bylo 

zabráněno volnému vstupu nepovolaným osobám na staveniště, dále musejí být 

vybudovány zpevněné komunikace, pracovní a skladovací plochy. Na staveništi 

budou osazeny stavební buňky pro stavbyvedoucího, pracovníky a uzamykatelný 

sklad, dále rozmístěny elektrické rozvaděče s elektrickou přípojkou 380 V, jištěním 

32 A, 5 kolík. Kolem objektu musí bát zřízeno montované systémové lešení do výšky 

půdy, a to z důvodu montáže, uchycení hliníkového potrubí o průměru 33 cm, ve 

kterém se vede horký vzduch na půdu. Půdní prostor musí být vyklizen od letitých 

nečistot, jako je sláma, prach, zbytky dřeva, kartonový papír, ptačí hnízda, apod., z 

důvodu zamezení možnosti vznícení a proudění nečistot, vzduch na půdě se při 

termosanaci bude pohybovat kolem 80°C – 100°C z toho důvodu, musejí být 

demontovány všechny prvky, které jsou náchylné na destrukci v důsledku vysokých 

teplot.    

 Jelikož do půdního prostoru zasahují křížové klenby z 2.NP a půdním 

prostorem prochází 5 komínových těles bude zhotoven pasport těchto konstrukcí, aby 

se zamezilo případným reklamacím. Sledovány budou trhliny a mikrotrhliny 

v konstrukcích, které by se mohly v důsledku prohřívání aktivovat.       

 Práce na demontáži střešní krytiny, klempířských prvků, bednění a následně 

výměna degradovaných prvků může začít po úspěšném provedení termosanace. 

Veškeré stavební práce, které by omezovaly práce na  krovu budou dokončeny před 

nástupem tesařů. Technická zařízení, která budou osazena do půdního prostoru musí 
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být v předstihu jednoho dne naskladněno na staveništi aby jej bylo možné osadit 

v průběhu sanace krovu a nedošlo k dodatečnému zásahu do konstrukce. 

 

3.3. Převzetí staveniště 

 Za převzetí staveniště odpovídá stavbyvedoucí. Předávání staveniště by se měli 

zúčastnit i zástupci stavebníka. Při předání se podpisem pověřených zástupců stvrdí 

protokol o předání staveniště a provede se zápis do stavebního deníku. 

Dále se provede vizuální kontrola, provedení těchto konstrukcí: 

- únosnost stropu 

- prostupy stropem  

- komínové tělesa 

- klenby v půdním prostoru 

- technologické zařízení 

- vyklizení, vyčištění půdního prostoru 

 

4. Personální obsazení 

4.1. Termosanace 

1 x mistr   - zodpovídá za provádění, kvalitu a bezpečnost práce 

3 x pomocný dělník - zodpovídá za stroje, horkovzdušné potrubí, termočlánky 

 

1.4. Demontáž, montáž nových střešních prvků 

1 x mistr (hlavní tesař) - zodpovídá za provádění, kvalitu a bezpečnost práce 

1 x pomocný tesař - zodpovídá za přípravu tesařských spojů 

2 x pomocný dělník - provádí pokyny hlavního tesaře 

1 x vazač - zodpovídá za připevnění prvků na jeřáb, vlastní vazačský 

průkaz 

1 x jeřábník -  zodpovídá za obsluhu jeřábu Liebherr LTM 1040-2.1, vlastní 

jeřábnický průkaz 

 

Veškeré stavební práce bude provádět pracovníci, kteří jsou kvalifikováni v provádění 

tesařských konstrukcí krovů, toto stanovisko potvrdí certifikátem. Všichni pracovníci 

včetně vedoucího čety budou seznámeni s tímto technologickým předpisem, informováni 

o rizicích na pracovišti při práci ve výškách a také náležitě proškoleni a přezkoušeni. 

Budou používat osobní ochranné pracovní pomůcky. Práce budou prováděny v souladu 
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s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dále pak nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

 

5. Stroje a pomůcky 

 1 x Horkovzdušný agregát Heimer (výkon 22.500 m3/h) a 1 x Nolting (výkon 4.500 

m3/h až 7.500 m3/h), 12 ks termočlánku, 3 ks kapalinových teploměrů, termovizní 

kamera Flir B425, Jeřáb Liebherr LTM 1040-2.1, motorová řetězová pila, elektrická 

řetězová pila, tesařská sekera, vrtačka, elektrický hoblík, kladivo, dláto, gumovou palici, 

vodováha, měřící pásmo, svorky, pásová bruska, rotační laser se stativem, žebříky 4 m, 8 

m, tesařská tužka, metr, úhelník 

 

6. Pracovní postup 

6.1. Instalace horkovzdušných agregátu, termopříčky  

 Po příjezdu prováděcí firmy Thermo Sanace s.r.o. a předání staveniště budou 

navezeny horkovzdušné agregáty. Jelikož celkový objem prací je kolem 1500 m
3 

rozhodlo se, že se termosanace rozdělí na 2 etapy a to na 1. východní křídlo a 2. západní 

křídlo. Mezi jednotlivými etapami bude postavena provizorní příčka z termofolie, která 

dokáže na svém povrchu zadržet vháněný teplý vzduch. Následně se demontují střešní 

okínka, která se využijí jako průnikové otvory pro horkovzdušné potrubí průměru 33 cm. 

Jednotlivé dílce potrubí se spojují zasazením do sebe a pojistí se kruhovou svorkou, ve 

svislé poloze se vedou po přistavěném lešení, aby nedošlo k prohnutí potrubí ve 

vodorovné poloze mezi poli plných vazeb položí se mezi vazné trámy fošny tl. 45 mm, 

které budou podpírat potrubí. Pokračovat se bude osazováním horkovzdušného potrubí od 

agregátu až po výstupní otvor v půdním prostoru. Výstupní otvor je nutno udržovat 

v bezpečné vzdálenosti od ostatních konstrukcí.  
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Obr. č. 3 Vedení horkovzdušného potrubí [ 6]      Obr. č. 4 Podepření horkovzdušného potrubí [ 6] 

 

 Po instalaci potrubí bude vytvořena termopříčka. Kostra bude tvořena konstrukcí 

krovu a hraněným řezivem, ktará se potáhne termofolií, případné netěsnosti se vyplní 

ovčí vlnou. Také je zapotřebí utěsnit místa kudy by eventuálně mohl unikat teplý vzduch 

v našem případě to je schodiště z 2. NP. Otvor vstupu se zahradí termofolií a utěsní ovčí 

vlnou.  

  

Obr. č. 5 Termopříčka [6 ]           Obr. č. 6 Termopříčka 1 [ 6] 

 

6.2. Teplotní čidla a tenzometry  

Nejdůležitější části celé přípravy termosanace je rozmístění a instalace 

elektronických teplotních čidel (tzv. termočlánků), ty slouží k online sledování změn 

teploty v sanovaném prostoru a materiálu. V našem případě bude použito na jednotlivé 

etapy 12 termočlánků a 3 ks klasických kapalinových teploměru pro kontrolu. 

Termočlánky se umísťují systematicky na místa s předpokládaným nejrychlejším a 

nejpomalejším ohřevem jako jsou např. největší prvky krovu vazné trámy nebo prvky 

přiléhající ke konstrukci jako pozednice apod. Dále jsou umístěna i 2 čidla volně 



VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA 

34 

 

v prostoru pro kontrolu vháněného vzduchu s ohledem na požární bezpečnost. 

Termočlánky, kapalinové teploměry se pomoci destruktivní metody umístí do 

geometrického středu kontrolovaných prvků a utěsní se ovčí vlnou, aby nedošlo ke 

zkreslení výsledků. Ne vždy musí být termočlánek umístěn v geometrickém středu, 

v závislosti na počtu a poloze ohřívaných stran prvku se může poloha umístění lišit.  

 

 

Obr. č. 7 Geometrické umístění nejchladnějšího místa  [6 ] 

 

    

Obr. č. 8 Elektronické teplotní čidlo [ 6]        Obr. č. 9 Kontrolní kapalinový teploměr [6 ] 
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 Tenzometry budou instalovány na původní trámy s podélnými výsušnými trhlinami ke 

sledování deformace v čase v závislosti na zvyšující se teplotě.

 

Obr. č. 10 Tenzometr [6 ] 

 

6.3. Termosanace  

Samotná termosanace 1. jižního křídla napadeného krovu začne v ranních hodinách 

(7:00) spuštěním obou horkovzdušných agregátu, kdy dojde také ke spuštění monitoringu 

teplot. Je zapotřebí co hodinu od spuštění zaznamenávat naměřené teploty, k tomuto 

účelu slouží výpočetní technika, na kterou jsou napojena všechna teplotní čidla a 

tensometry. Kapalinové teploměry se musejí odečítat fyzicky a hodnoty zapisovat do 

tabulek. Vnitřní teplotu je nutno udržovat v rozmezí 80 °C  - 100 °C z důvodu konstrukcí 

citlivých na vysoké teploty. K tomuto účelu poslouží termokamera, která bude sanovaný 

prostor kontrolovat zvenčí. Nezávisle na měření teploty je nutno provádět pravidelné 

vizuální kontroly sanované konstrukce i přilehlých prostor zodpovědnou osobou. 

 Výstupem z takového měření je pak tabulka měřených teplot, ve které je graficky 

znázorněn vzestup teplot a dosažení teploty v celém průřezu min. 55 °C po dobu min. 60 

min. Pokud se toto povede, můžeme termosanaci pokládat za úspěšnou. V takovém 

případě se po vychladnutí horkovzdušných agregátu, potrubí a sanovaného prostoru, 

mohou zařízení včetně termočlánků a tenzometrů přesunout do 2. západního křídla a celý 

postup opakovat.  
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Obr. č. 11 Ilustrační tabulka naměřených teplot [7 ]

 

 

Obr. č. 12 Ilustrační graf vývoje teploty [7 ] 
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Obr. č. 13 Termografický snímek potrubí z exteriéru[6 ]    Obr. č. 14 Termografický snímek z exteriéru [6 ] 

 

Obr. č. 15Termografický snímek z interiéru [6 ] Obr. č. 16 Termografický snímek v porovnání se 

skutečností [6 ] 

 

V extrémně nepříznivých podmínkách je možné že určité termočlánky nedosáhnou 

požadované teploty 55°C. Je to zapříčiněno např. obestavěním dřevěných prvků zděnými 

konstrukcemi, nebo vlhkostí a chladem zdiva, které přiléhá k prvkům krovu (pozednice), 

v takových chladných a vlhkých místech ale dřevokazný hmyz najdeme jen zřídka a proto 

pokud není prokázáno aktivní napadení, považuje se termosanace za úspěšnou. Jako 

dodatečnou kontrolu k termočlánkům lze také využít vzorky živých larev sanovaného 

hmyzu. Ten se umístí do kontrolních bloků odpovídající velikosti konstrukčních prvků 

nebo přímo do původního dřeva. Kontrolu úspěšného usmrcení živých organizmů pak 

kontrolují nezávislé instituce. (viz ČSN EN 370) 

 Na závěr termosanace musí být celý proces odsouhlasen investorem a bude vystaven 

protokol o termosanaci, který obsahuje také naměřené teploty a schéma rozmístění bodů 

měření. Po dokončení termosanace, se demontuje termočlánky, kapalinové teploměry, 
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tenzometry a termopříčka, dále pak horkovzdušné potrubí směrem od výstupního otvoru 

k agregátům.     

 

    Zdroj: [6, 7, 8] 

 

5.4. Demontáž střešní krytiny, klempířských prvků a bednění 

Po skočení termosanace se začne pracovat na výměně degradovaných prvků. 

Demontáž falcované plechové krytiny, klempířských prvků a bednění začne v jižním 

křídle, bude se demontovat postupně, tak aby bylo možné obnažený krov zaplachtovat a 

chránit proti povětrnostním vlivům.      

 

5.5. Sanace degradovaných prvků 

Degradované prvky krovu jsou pouze lokálně napadeny, proto při opravě bude 

odstraněna pouze napadená část prvku plus navíc půl až jeden metr zdravého dřeva, tak 

aby byl původní prvek co nejméně poškozen. Na historických prvcích se vyskytují 

původní záseky tesařskou sekyrou a římská čísla, která sloužily pro jednodušší orientaci 

při sestavování krovu. Tyto znaky musejí být přeneseny i na přesné repliky původních 

prvků.  

 

Obr. č. 17 Tesařské značky [1 ] 

 

Před samotným vyřezání poškozeného prvku, musí být konstrukce staticky zajištěna 

podepřením, podchycením nebo zavěšením, tak aby se nedeformovala zbylá část 

dřevěných konstrukcí. Toto statické zajištění zajistí řetězové zvedáky, hydraulické 
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hevery, a ocelová lana, popřípadě může být zhotovena dočasná podpůrná konstrukce. 

Veškerá tato opatření budou podložena staticky výpočtem.  

    

Obr. č. 18 Provizorní statické podchycení [12] 

   

Po zajištění konstrukce se vyřežou degradované prvky v požadované délce, na 

původním prvku se vytvoří příslušný tesařský spoj. Nově vytvořena protéza bude přesnou 

replikou, pro spoj staré a nové část bude použito vodostálé lepidlo a dubové kolíky. Pro 

zafixování spoje po dobu tvrdnutí lepidla budou použity speciální rámové svěrky.  

 

Obr. č. 19 Odstranění degradovaných částí [112] Obr. č. 20 Náhrada degradovaných částí [12 ] 

 

 

 Po vytvrdnutí lepidla se svěrky demontují a dočasné statické podepření rovněž tak. 

Uvolňování napětí do sanované konstrukce musí probíhat rovnoměrně, aby nedošlo 

k destrukci tesařského spoje.  
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5.6. Bednění, chemické ošetření 

Po celkových opravách všech poškozených a deformovaných částí krovu se celý 

střešní plášť zabední již impregnovanými deskami tl. 30 mm s difuzní fólií. Veškerým 

novým i původním částem bude poskytnuto chemické ošetření ve formě postřiku 

prostředkem Bochemit QB Profi, aby bylo zabráněno opětovnému napadení 

dřevokazným hmyzem, dřevokaznými houbami a plísní. Celý prostor bude nutno pečlivě 

vyčistit od veškerých nečistot po stavbě, ty by mohly posloužit jako živná půda pro 

dřevokazné škůdce. 

  

Obr. č. 21  Chemické ošetření [6 ] Obr. č. 22 Chemické ošetření 1 [ 6] 

 

 

 Jako střešní krytina bude použita břidlice, aby byl zachován původní ráz historické 

stavby. Takto opravená a ošetřená střešní konstrukce vydrží při dostatečné údržbě další 

staletí. Předností takto opravených střech je, že zůstávají zachovány historicky cenné 

části krovu.   

 

Zdroj:[8, 9, 10] 

 

7. Jakost a kontrola kvality 

Veškeré prováděné práce se v jejich průběhu musejí kontrolovat, aby se docílilo co 

nejvyšší kvality. Zodpovědné osoby budou stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka, 
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tito dva budou dohlížet na stavbu. Jasným znakem kvality u termosanace je graficky 

výstup naměřených hodnot, popřípadě kontrolní blok se vzorky živých larev sanovaného 

hmyzu.  

Všechny tesařské spoje musejí být provedeny odborně, přesně a pečlivě. Styčné 

plochy musejí být rovné a musejí k sobě doléhat tak, aby byly splněny předpoklady 

dostatečné únosnosti. Při sestavování musejí jednotlivé prvky do sebe snadno, ale přitom 

přesně zapadat nebo k sobě přiléhat. Spoje musejí být zabezpečeny tak, aby se nezměnila 

vzájemná poloha spojovaných dřev. Kontrolovat se budou materiály před zabudováním 

do konstrukce, také jejich manipulace a skladování, provedení spojů, impregnace prvků, 

uložení prvků, přesahy a provedení detailů dle projektové dokumentace. Veškeré 

zakrývané konstrukce a vrstvy, které již nebude možno dodatečně zkontrolovat, si musí 

převzít stavbyvedoucí a po schválení technickým dozerem stavebníka se může 

pokračovat v pracích.  

Všechny práce a náležitosti musejí být v souladu s normami. 

 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Za bezpečnost na staveništi, proškolení pracovníků, údržbu a revizi strojů, 

elektrického nářadí zodpovídá stavbyvedoucí, který se musí řídit v souladu se zákony a 

nařízením vlády. 

Platné normy a předpisy BOZP: 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (část V.), ve znění pozdějších předpisů. 

- Zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany  

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

9. Ekologie 

Průběh stavby nemá negativní vliv na životní prostředí. Stavebník se smluvně zaváže, 

že odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o  

odpadech, ve znění pozdějších předpisů,  jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním 

souvisejícími likvidovány na stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k 

tomu určenou. 
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Zatřízení odpadů dle vyhl. č. 381/2001: 

Kód   Název      Kat. odpadu  

17 01 02   Cihla      O 

17 02 01   Dřevo      O 

17 02 02    Sklo      O 

17 09 04   Směsný stavební a demoliční odpad  O 

 

3. Technologický postup provádění krovu 

 

1. Obecné informace 

 Technologický postup popisuje provádění repliky historického krovu památkově 

chráněné zámecké budovy v Neplachovicích. 

 Jedná se o dvoupodlažní, částečně podsklepenou zámeckou budovu z 1. poloviny 19. 

století, která prošla v průběhu let mnohými rekonstrukcemi a adaptacemi. Všechny tyto 

změny a stáří objektu se projevilo na stavu současného krovu, proto je nutné jej nahradit. 

Budova je řešena jako trojtraktová, základové konstrukce jsou kamenné, svislé nosné 

konstrukce jsou vyzděny z plných cihel na vápennou maltu. Vodorovné konstrukce jsou 

tvořeny dřevěnými polospalnými trámovými stropy a cihelnými klenbami. Výška hřebene 

valbové střechy je 14,00 m. 

     

2. Materiály 

 

2.1. Použité materiály 

 Objekt bude zastřešen valbovou střechou, konstrukce krovu je navržena jako 

hambalková soustava podpírána stojatou stolicí. V plných vazbách budou sloupky 

podepřeny vazními trámy které jsou uloženy na pozednicích. V prázdných vazbách 

budou do vazních trámu začepovány výměny do kterých budou začepovány krátčata 

podpírající krokve. 

 Bude použito výhradně hraněné smrkové řezivo I. jakosti, maximální vlhkosti 

15%. Jako spojovací materiál budou použity dubové kolíky ø 20 mm do předvrtaných 

otvorů ø 19 mm, ocelové původní (repliky) tesařské skoby. Řezivo bude 

impregnováno máčením prostředkem Bochemit QB Profi.  
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Bochemit QB Profi 

Typové označení dle ČSN 49 0600 – 1: FB, P, IP, 1, 2, 3, D, SP 

Vzhled:     zelený 

Ředění:     1:6 – 1:9 

Min. příjem koncentrátu:   20 g/m
2
 

Zdroj: [8] 

 

 

2.2. Převzetí materiálů 

 Za převzetí materiálu na staveništi vždy zodpovídá stavbyvedoucí stavby, 

pokud není na stavbě přítomný, zodpovědnost padá na nejbližšího podřízeného což je 

mistr pracovní čety. Příjemce vždy před vyložením zkontroluje jakost, rozměry, 

impregnaci a stav prvků jestli nedošlo při dopravě k poškození. Příjemce pak 

podpisem potvrdí na dodacím listu převzetí zásilky a provede zápis do stavebního 

deníku. 

     

2.3. Doprava 

 Prvky krovů budou na stavbu dopravovány vždy 2 dny po objednávce 

stavbyvedoucího, aby nedocházelo k zastavení prací z důvodu nedostatků materiálů a 

také zahlcení staveniště materiálem. Za dopravu odpovídá výrobce prvků. Staveniště 

bude dostatečně prostorné a vybaveno obratištěm pro nákladní vozidla.  

 

2.4. Manipulace 

 Pro manipulaci po staveništi a vykládku materiálu je doporučeno používat 

následující mechanizaci: Jeřáb Liebherr LTM 1040-2.1, hydraulická ramena na 

nákladních autech se závěsem pro manipulaci. Uchycení prvků bude provedeno 

pomocí vazačských lan a háků co nejblíže k okrajům prvků.  

S malými kusovými materiály bude manipulováno za pomoci lidské síly, po lešení 

elektrickým vrátkem. [5]    

 

2.5. Skladování 

 Dřevěné prvky budou skladovány na skládkách na staveništi. Prvky budou 

roztříděny a uloženy do hraní vysokých max. 2000 mm podle druhů, rozměrů. Hraně 

budou uloženy na podkladních hranolech 150/300 mm po 750 mm z důvodu izolace 
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dřevěných prvků od zemní vlhkosti a odstřikující vody. Prvky krovu musejí být 

chráněny po dobu uloženi na staveništi proti povětrnostním podmínkám, a proto 

budou hraně uschovány pod nepromokavými plachtami z PE. Průchozí prostor mezi 

jednotlivými hraněmi musí být min. 750 mm. Aby bylo zajištěno dostatečné větrání 

uložených prvků, musejí být jednotlivé vrstvy prvků prokládány dřevěnými hranoly 

50/50 mm po 750 mm. Jako podkladní hranoly nesmějí být použity prvky krovu. 

 Ocelové prvky krovu a pomocný materiál se budou skladovat 

v uzamykatelných stavebních buňkách, aby byly chráněny proti vlhkosti a následné 

korozi.  

 

3. Pracovní podmínky 

 

3.1. Obecné pracovní podmínky 

 Práce na konstrukci krovu musejí být zastaveny, pokud klesne teplota vzduchu 

na – 10 °C, hodnota rychlosti větru bude větší než 10,7 m/s nebo deště, sněžení, mlhy 

a viditelnosti menší než 30 m. 

Každý pracovník musí být proškolen o jednotlivých pracovních krocích, 

BOZP.  Je požadované nosit pracovní a ochranné pomůcky a mít potvrzení na práci 

ve výškách. Začátek prací na krovu určuje únosnost nosných stěn, únosnost podlahy 

půdy a připravenost pracoviště. Před realizací prací musí být dokončeny všechny 

práce, které by se mohly vyskytovat, překážet pracovní četě provádějící krov.  

 

3.2. Připravenost staveniště 

 Před započetím prací na konstrukci krovu musí být staveniště oploceno, aby 

bylo zabráněno volnému vstupu nepovolaným osobám na staveniště, dále musejí být 

zpevněny komunikace, pracovní a skladovací plochy. Na staveništi budou osazeny 

stavební buňky pro stavbyvedoucího, pracovníky a uzamykatelný sklad, dále 

rozmístěny elektrické rozvaděče. 

 Práce na konstrukci krovu mohou být započaty, v případě že svislé a 

vodorovné konstrukce mají požadovanou únosnost a jsou připraveny na montáž 

krovu. Veškeré práce, které by omezovali práce na krovu musejí být dokončeny. 

Technické zařízení, které by nebylo možné osadit po montáži krovu musí být osazeno 

již před tím. Před montáží celoplošného bednění vyčistíme půdní prostor od 
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materiálů, pomůcek předešlých pracovních činností, které by nebylo možné později 

odstranit. 

 Na půdě musí být vyznačen váhorys a podélná osa krovu. 

 

3.3. Převzetí staveniště 

 Za převzetí staveniště odpovídá stavbyvedoucí. Předávání staveniště by se měli 

zúčastnit i zástupci stavebníka a stavitele. Při předání se podpisem pověřených 

zástupců stvrdí protokol o předání staveniště a provede se zápis do stavebního deníku. 

Dále se provede vizuální kontrola, provedení těchto konstrukcí: 

- únosnost stropu 

- půdní nadezdívka    

- prostupy stropem  

- komínové tělesa 

- technologické zařízení 

- vyklizení půdního prostoru 

- váhorys a podélná osa krovu 

 

4. Personální obsazení 

1 x mistr (hlavní tesař) - zodpovídá za provádění, kvalitu a bezpečnost práce 

1 x pomocný tesař- zodpovídá za přípravu tesařských spojů 

2 x pomocný dělník - provádí pokyny hlavního tesaře 

1 x vazač - zodpovídá za připevnění prvků na jeřáb, vlastní vazačský 

průkaz 

1 x jeřábník -  zodpovídá za obsluhu jeřábu Liebherr LTM 1040-2.1, vlastní 

jeřábnický průkaz 

 

Veškeré stavební práce bude provádět pracovníci, kteří jsou kvalifikováni v provádění 

tesařských konstrukcí krovů, toto stanovisko potvrdí certifikátem. Všichni pracovníci 

včetně vedoucího čety budou seznámeni s tímto technologickým předpisem, informováni 

o rizicích na pracovišti při práci ve výškách a také náležitě proškoleni a přezkoušeni. 

Budou používat osobní ochranné pracovní pomůcky. Práce budou prováděny v souladu 

s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dále pak nařízení 
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vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništi, ve znění pozdějších předpisů. 

 

5. Stroje a pomůcky 

 Jeřáb Liebherr LTM 1040-2.1, motorová řetězová pila, elektrická řetězová pila, 

tesařská sekera, vrtačka, elektrický hoblík, kladivo, dláto, gumovou palici, vodováha, 

měřící pásmo, svorky, pásová bruska, rotační laser se stativem, žebříky 4 m, 8 m, tesařská 

tužka, metr, úhelník 

 

6. Pracovní postup 

 Po zkontrolování podélné osy a výškové úrovně půdní nadezdívky dojde k osazení 

pozednice 200/200 mm na podkladní živičný hydroizolační pás Elastek 40 Special mineral 

natavený na půdní nadezdívku. Podélné napojení pozednice bude řešeno jednoduchým 

rovným plátováním v délce 400 mm, nárožní napojení kolmým rohovým čepováním, tl. 

čepu bude 1/3 tl. pozednice. Podélná vazba bude zajištěna 2 x dubovým kolíkem ø 20 mm 

do předvrtaných otvorů ø 19 mm. Příčná vazba bude zajištěna jedním dubovým kolíkem. 

Délka kolíku ve všech použitých vazbách v krovu bude na celou tl. vazby.  

Dalším krokem v postupu bude osazení vazních trámů 200/200 mm, tyto trámy jsou 

kampovány do pozednic, hloubka kampu bude 30 mm. Vazní trámy je v místě svislé 

nosné konstrukce v 2. NP podepřen impregnovaným dubovým podkladkem 300/300/150 

mm. Přesné umístění je zobrazeno ve výkrese č. 15. Jednotlivé spoje mezi vazními trámy 

v místě valby budou provedeny šikmým čepováním a zajištěny 1 x dubovým kolíkem, 

popřípadě ocelovou skobou délky 200 mm ve spojích vazních trámu z valby a 1. plné 

vazby, aby nedošlo k vysunutí čepu z dlabu. Délka čepu musí být vždy min. o 10 mm 

menší než hloubka dlabu.    

V průběhu osazování vazních trámu musí být začepovány výměny 200/200 mm. Jako 

vazba bude použito kolmé středové čepování. Hloubka dlabu 60 mm, šířka 200 mm, 

výška 1/3 výšky výměny. Zajištění se provede ocelovou skobou délky 200 mm. Před 

osazením výměn se do nich musejí vydlabat dlaby pro čepy z krátčat 200/200 mm, taky se 

bude jednat o kolmé středové čepování, hloubka dlabu 90 mm, šířka 200 mm, výška 1/3 

výšky krátčat.  

 Po osazení výměny se osadí krátčata, jsou kampovány do pozednice a začepovány do 

výměn. Hloubka kampu bude 30 mm, vazba krátče – výměna bude zajištěna 1 x dubovým 

kolíkem ø 20 mm do předvrtaných otvorů ø 19 mm. Délka kolíku na celou výšku prvku. 
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 V plných vazbách na vazních trámech naznačíme polohy sloupků 180/200 mm a vzpěr 

120/120 mm, ve spoji sloupek – vazní trám bude použita příčná vazba kolmé středové 

čepování zajištěna ocelovou skobou dl. 300 mm z obou stran. Vydlabeme dlaby pro 

sloupky hloubky 60 mm, délky 180 mm a šířky 1/3 šířky sloupku. Sloupky musejí být 

delší o dvě délky čepu = 100 mm. Ve vazbě vzpěra – vazní trám bude použita šikmá 

vazba středové čepování se zapuštěním a zajištěna bude ocelovou skobou dl. 300 mm 

z obou stran. Ve vazbě vzpěra – sloupek bude použito šikmé úplné přeplátování zajištěno 

1 x dubovým kolíkem ta stejná vazba je pak použita ve styku s hambalkem. Hloubka 

zeslabení vzpěry a sloupku, hambalku se bude rovnat ½ tl. vzpěry. Ve vodorovné poloze 

se sestaví soustava sloupků a vzpěr, která se spojí dubovými kolíky a poté se zvednou do 

vertikální polohy, tak aby čepy zapadly do připravených dlabů. Tuto sestavu provizorně 

podepřeme z každé strany dřevěnými latěmi 50/50 mm, abychom zabránili zborcení 

sestavy. Takto postupujeme ve všech plných vazbách.  

 Dále na připravené vaznice rozkreslíme potřebné vazby, rovné středové čepování u 

sloupků, šikmé středové čepování u pásků, kolmé plátování dl. 400 mm u prodloužení 

vaznic a kolmé rohové čepování v místě nároží. Hloubka dlabu v místě sloupku bude 60 

mm, délka 200 mm, šířky 1/3 tl. sloupku. Takto připravené vaznice se osadí na zafixované 

sloupky a sestaví se celý vaznicový věnec. 

 Tato soustava sloupků, vzpěr a vaznic se dále zpevní podélným ztužením = pásky 

130/150 mm, které se začepují do sloupků a vaznic, aby bylo možné zasadit pásek do 

připravených dlabů, použijeme ve vazbě pásek – vaznice tzv. vháněný čep, který je 

zaoblen v poloměru délky pásku. Oba čepy se zajistí kolíkem proti vypadnutí. V tento 

moment se může demontovat provizorní podepření sloupků.  

Na takto připravenou stojatou stolici se dále osadí hambálek 170/200 mm a krokve 

120/160 mm v plných vazbách. Hambálek bude středově čepován do krokví a zároveň 

kampován do vaznic, krokve jsou středově čepovány do krátčat. U hřebene se krokve 

spojí vazbou na ostřih, tak aby se strany vystřídaly celý spoj se zajistí dubovým kolíkem.    

Hloubka jednoduchého kampu u hambálku bude 30 mm, délka šikmého čepu do krokví 

bude 50 mm, tudíž hloubka dlabu v krokvi bude 60 mm, šířka čepu = 1/3 tl. krokve. Celý 

spoj krokev - hambálek – vaznice se zajistí 250 mm krovovým hřebem. Ve vazbě krokev 

– krátče se použije vazba jednostranně odsazené středové čepování, odsazení od spoj bude 

zajištěn vlastní tíhou krokví. Po provedení tesařských vazeb se hambálek osadí na 

vaznice, připraví se krokev a osadí do připraveného dlabu ve vazním trámu, poté se 

krokev osadí na hambálek a zároveň do sebe zapadne hřebenový spoj, který se pojistí 



VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA 

48 

 

dubovým kolíkem. Kolmo na střešní rovinu se skrz krokev hambálek až do vaznic probije 

krovový hřeb. Celá plná vazba se zpevní dobitím všech dubových kolíku, tesařských skob 

na pevno, aby soustava prvků spolupůsobila. Takto obdobně se postupuje i v nárožních 

vazbách ve valbě, jako první se osadí nárožní krokve 160/240 mm které jsou čepovány do 

diagonálních vazních trámů, podepřeny o věnec z vaznic a střetnou se v hřebeni. U 

námětkových krokví bude použita vazba jednostranně odsazené středové čepování do 

krátčat a vazba lipnutí do nárožních krokví kde jsou zajištěny dubovým kolíkem.    

 Mezi plné vazby začneme vkládat prázdné vazby, které se skládají z hambálků a 

krokví, které jsou obdobně začepovány do krátčat. Pokud bude potřeba se vyhnout 

komínovému tělesu, jako řešení se použije výměny mezi krokvemi. Výměna se začepuje 

do sousedních krokví a zkracovaná krokev se začepuje do výměny, všechny tyto vazby se 

zajistí dubovým kolíkem. Vzdálenost dřevěných prvků od líce komínového zdiva musí být 

min. 50 mm. 

 Po provedení nosné konstrukce krovu, jejího zkontrolování stavbyvedoucím a 

technickým dozorem stavebníka se může začít provádět bednění střešní roviny. Bednění 

bude tvořeno hraněnými smrkovými deskami tl. 30 mm na sraz. Každá deska se připevní 

dvěma stavebními hřebíky délky 80 mm do každé krokve. S pokládáním se začne u okapu 

od valby, 1. řada prken se nabije zároveň s hranou krokví a bude se pokračovat směrem 

k hřebeni. Nadstavovaní délky prken se bude řešit srazem vždy nad podporou = krokví. 

 Po provedení střešního bednění se opatří nátěrem všechny části dřevěných prvků, které 

jsou dostupné k napadení vlhkostí nebo dřevokaznými škůdci a nejsou impregnovány 

prostředkem Bochemit QB Profi. Následně může dojít k vyklizení půdy a předání 

staveniště další pracovní četě.  

         

7. Jakost a kontrola kvality 

 Veškeré prováděné práce se v jejich průběhu musejí kontrolovat, aby se docílilo co 

nejvyšší kvality. Zodpovědné osoby budou stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka, 

tito dva budou dohlížet na stavbu. Budou se zúčastňovat pravidelných kontrolních dnů a 

provádět zápisy do stavebního deníku. Případné nesrovnalosti a poruchy musejí být po 

dohodě stavbyvedoucího a technického dozoru investora odstraněny. Vhodná je 

fotodokumentace jednotlivých etap stavby.  

Všechny tesařské spoje musejí být provedeny odborně, přesně a pečlivě. Styčné plochy 

musejí být rovné a musejí k sobě doléhat tak, aby byly splněny předpoklady dostatečné 

únosnosti. Při sestavování musejí jednotlivé prvky do sebe snadno, ale přitom přesně 
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zapadat nebo k sobě přiléhat. Spoje musejí být zabezpečeny tak, aby se nezměnila 

vzájemná poloha spojovaných dřev. Kontrolovat se budou materiály před zabudováním do 

konstrukce, také jejich manipulace a skladování, provedení spojů, impregnace prvků, 

uložení prvků, přesahy a provedení detailů dle projektové dokumentace. Veškeré 

zakrývané konstrukce a vrstvy, které již nebude možno dodatečně zkontrolovat, si musí 

převzít stavbyvedoucí a po schválení technickým dozerem stavebníka se může pokračovat 

v pracích.  

Všechny práce a náležitosti musejí být v souladu s normami.  

 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 Za bezpečnost na staveništi, proškolení pracovníků, údržbu a revizi strojů, 

elektrického nářadí zodpovídá stavbyvedoucí, který se musí řídit v souladu se zákony a 

nařízením vlády. 

Platné normy a předpisy BOZP: 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (část V.), ve znění pozdějších předpisů. 

- Zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany  

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

9. Ekologie 

 Průběh stavby nemá negativní vliv na životní prostředí. Stavebník se smluvně zaváže, 

že odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o  

odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním 

souvisejícími likvidovány na stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k 

tomu určenou. 

Zatřízení odpadů dle vyhl. č. 381/2001: 

Kód   Název      Kat. odpadu 

17 01 01   Beton      O   

17 01 02   Cihla      O 

17 02 01   Dřevo      O 

17 02 02    Sklo      O 

17 04 05   Železo      O 

17 09 04   Směsný stavební a demoliční odpad  O 
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4. Harmonogram 

Harmonogram byl vytvořen z předpokládané časové náročnosti jednotlivých stavebních, 

montážních prací. Harmonogram byl vytvořen v programu Microsoft Office Project 2007. 

[15] 

 

Viz výkres č. D.1.1.16    

 

5. Seznamy 

5.1. Seznam použitých značek 

ČR    Česká republika 

PD    projektová dokumentace 

Sb.    sbírky 

ČSN    česká technická norma  

s.r.o.    s ručním omezeným 

a.s.    akciová společnost 

č.      číslo 

č.p.    číslo popisné 

rej.č.    rejstříkové číslo 

tř.      třída 

OÚ    obecní úřad 

viz    rozkazovací způsob slovesa vidět 

SO    stavební objekt 

PP     podzemní podlaží 

NP    nadzemní podlaží 

BOZP    bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

tl.     tloušťka 

mm    milimetr 

cm    centimetr 

m     metr 

m
2     

metr čtvereční 

m
3     

metr krychlový 

m
3 
/rok

    
metrů krychlových za rok 

m n.m.    metrů nad mořem 
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°C     stupeň Celsia 

max.    maximální 

min.    minimální 

P     pevnost v tlaku [Mpa]   

Mpa    megapascal 

TZB    technické zařízení budov 

STL    středotlak 

NN    nízké napětí 

HUP    hlavní uzávěr plynu 

DN    světlost potrubí 

ČOV    čistička odpadních vod 

PE    polyethylen 

PVC    polyvinylchlorid 

CU    měď 
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6. Přílohy 

Příloha č. 1 - Výpis prvků krovu 

OZN. NÁZEV KUSY ŠÍŘKA [mm] VÝŠKA [mm] DÉLKA [mm] OBJEM    [m
3
] 

VT1 

VAZNÍ TRÁM 

7 200 200 14800 4,144 

VT2 4 200 200 9700 1,552 

VT3 2 200 200 7300 0,584 

VT4 1 200 200 6900 0,276 

VT5 1 200 200 9800 0,392 

K1 

KRÁTČE 

58 200 200 950 2,204 

K2 36 200 200 900 1,296 

K3 8 200 200 1200 0,384 

K4 8 200 200 2700 0,864 

Vy1 

VÝMĚNA 

4 200 200 6400 1,024 

Vy2 4 200 200 4500 0,720 

Vy3 6 200 200 5000 1,200 

Vy4 4 200 200 4990 0,798 

Vy5 2 200 200 4780 0,382 

Vy6 2 200 200 5420 0,434 

Vy7 4 200 200 6400 1,024 

Pz1 

POZEDNICE 

4 200 200 10000 1,600 

Pz2 3 200 200 11640 1,397 

Pz3 1 200 200 10360 0,414 

Pz4 1 200 200 10650 0,426 

Pz5 1 200 200 12115 0,485 

Pz6 2 200 200 14060 1,125 

V1 

VAZNICE 

4 170 200 8030 1,092 

V2 2 170 200 10190 0,693 

V3 2 170 200 9980 0,679 

V4 2 170 200 10620 0,722 

V5 2 170 200 6830 0,464 

H1 

HAMBÁLEK 

8 170 200 1400 0,381 

H2 8 170 200 2400 0,653 

H3 4 170 200 4000 0,544 

H4 41 170 200 7150 9,967 

H5 2 170 200 3500 0,238 

R1 

KROKEV 

8 120 160 1100 0,169 

R2 8 120 160 2300 0,353 

R3 8 120 160 3500 0,538 

R4 8 120 160 4700 0,722 

R5 8 120 160 5900 0,906 

R6 8 120 160 7100 1,091 

R7 82 120 160 8400 13,225 

R8 2 120 160 8200 0,315 

R9 4 160 240 12400 1,905 

S1 
SLOUPEK 

25 180 200 2100 1,890 

S2 3 140 140 1200 0,071 

Vz1 VZPĚRA 24 120 120 3900 1,348 

P1 PÁSEK 52 130 150 1600 1,622 

     
∑= 62,312 
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Příloha č. 2 – Fotodokumentace stavby 

 

Obr. č. 23 Severní pohled[1]  

 

 
Obr. č. 24 Jižní pohled[1] 
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Obr. č. 25 Východní pohled [1] 

 

 
Obr. č. 26 Západní pohled [1] 
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Obr. č. 27 Vlhké zdivo[1] 

 

 
Obr. č. 28 Erb Elgerů severní strany[1] 
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Obr. č. 29 Rozšíření východního křídla[1] 

 

 
 
 

 

 Obr. č. 30 Okno se suprafenestrou[1]    Obr. č. 31 Vystupující rizalit[1]        
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Obr. č. 32 Budoucí místnost č. 1.09[1]   

 

  
Obr. č. 33 Vstupní portál[1]      Obr. č. 34 budoucí místnost č. 1.09 [1] 
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Obr. č. 35 Původní dveře do místnosti 1.15[1]  Obr. č. 36 Pohled do budoucích místností 

1.02, 1.03, 1.04, 1.05[1] 

 

 
Obr. č. 37 Budoucí místnost 1.08[1] 
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Obr. č. 38 Interiérové schodiště[1] 

 

 
Obr. č. 39 Výstupní portál[1] 
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Obr. č. 40 Místnost 2.08[1] 

 

  
Obr. č. 41 Dozděné okno v místnosti 2.01[1] Obr. č. 42 Bourané stěny v  místnosti 2.01[1] 
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Obr. č. 43 Křížové klenby v místnosti 2.06[1] 

 

 
Obr. č. 44 Neogotické okna v místnosti 2.06[1] 
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Obr. č. 45 Budoucí  místnost 2.16[1] 

 

 
Obr. č. 46 Světlík[1] 
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Obr. č. 47 Zesilování dřev v praxi[1] 

 

  
Obr. č. 48 Komínové těleso[1]      Obr. č. 49 Valba[1] 
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Obr. č. 50 Plná vazba[1]     

 

 
Obr. č. 51 Křížové klenby pronikající na půdu[1] 
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 Obr. č. 52 Pásek napadeny tesaříkem 

 

 
Obr. č. 53 Degradované zhlaví vazného trámu 
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Obr. č. 54 Neodborný zásah do konstrukce 

 

 
Obr. č. 55 Neodborný zásah do konstrukce 1[1] 
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Obr. č. 56 Neodborné zásahy do konstrukce 2 

 

 
Obr. č. 57 Zborcení celé konstrukce[1] 
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Obr. č. 17 Tesařské značky[1]   

 


